
2700 m.-en felül. (Pseudotsuga taxifolia f. caesia. Thuya gi-
gantea, Jbies concolor, lasiocarpa, arizonica etc.) 

A kísérletek természetesen még javában folynak, hiszen a 
helsinki-i botanikus kert még nincs 100 éves, a Tigerstedt tu
lajdonát képező arborétum mintegy 20 éves, a 46.000 hektárra 
kiterjedő nagy állami kísérleti telepek még fiatalabbak, az ed
digi rövid áttekintés is mutatja azonban, hogy azt, amit a ter
mészeti viszonyok mostohasága országuktól megtagadott, finn 
testvéreink alapos felkészültséggel s a tudomány és gyakorlat 
szerencsés párosításával iparkodnak pótolni. 

Dr. Gayer Gyula, egyet, m.-tanár. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

Á m. kir. földmívelésügyi miniszter de Pottere Gerard minisz
teri tanácsost hasznos és bű szolgálatainak teljes elismerése mel
lett 1926. évi október hó végével végleges nyugalomba helyezte. 

# 

A ni. kir. földművelésügyi miniszter az állami erdőimérnökök 
összesített személyzeti létszámaiban dr. Zavicsa József. Barrois 

, Andor és Kelecsényi Mihály erdőtanácsosi címmel felruházott fő-
erdőméinnököket a VII. fizetési osztályba m. kir, erdőtanáososokká 
kinevezte. 

A szatmári püspökség zárgondmokisága Lady Wittenberger 
Géza oki. erdőmérnököt uradalmi erdő/mérnökké kinevezte ós meg-

• bízta, a bükikizsérei urad. erdőhivatal vezetésével. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
végleges nyugalomba helyezésük alkalmával a közszolgálat terén 
szerzett érdemeik elismeréséül Barsy Richárd. Bohuniczky Endre 
és Jausz Sándor főeirdőtanáososoknak a miniszteri tanácsosi, to
vábbá Ladányi Frigyes és Vailzik Emil erdőtanácsosoknak a fő
erdőtanácsosi címet adományozom. 

Kelt Budapesten. 1926. évi október hó 23. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

. * 
A gróf Károlyi György által alapított (jelenleg zárgondnokság 

alatt álló) I. sz. parádi hitbizományi erdőibirtok tiszti létszámában 
Weinert- Tivadar főerdőmérnök, eddigi siroki erdőgondnok és 
ideigl. hivatali főnök P arád-Sándorrétre erdőtanácsossá és hiva
talfőnökké, — Urbantsek Jenő erdömérnök, eddigi parádi erdő-
gondnok pedig Sírokra főeirdőmérnökké neveztetett ki és helyezte
tett át. 



Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi XI. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Oki. erdőmérnök, — doktor juris, — 40 éves, róm, kath., nős, 
10 évi erdőgazdasági, majd 6 évi faipari és fakereskedelmi 
prakszissal, felmondatlan állásban ma is főtisztviselője Magyar
ország legnagyobb fakereskedelmi és gyáripari vállalatának — 
az erdőtermékek értékesítése terén szerzett gyakorlati ismeretei
nek érvényesítése céljából —, erdőbirtokon óhajt véglegesen el
helyezkedni. Allround gazda és kereskedő. Vállal kezelőtiszti, 
vagy erdőbirtokos melletti titkári, központi felügyelői, szám
vevői bizalmi állást. Nyelvismerete magyar, német, francia. 
Referenciái egészen elsőranguak. Címe Szerkesztőségnél. 

(4. III. 3.) 

„Báró Prónay György és Gábor Erdőgazdaságában Ság-
ujfalu, u. p. Etes, Nógrádmegye, 120 q. tölgymakk és 180 q. 
csermakk kerül eladásra. Árajánlatok fenti címre. (10. I. 1.) 

11.372—1926. sz. 
HIRDETMÉNY. 

Kőszeg szab. kir. város erdőgazdasága ab Kőszeg, vasút
állomás, vaggonba rakva elad 2 vaggon kocsánytalan tölgy
makkot. Érdeklődők akár sürgönyileg, akár levélben fordul
janak Kőszeg város erdőhivatalához Kőszeg, Vasmegye. Te
lefonszám: Kőszeg 2. 

Kőszeg, 1926. évi november hó 6-án. -
(17. I. 1.) Polgármester. 

Erdészeti középiskolát végzett intelligens fiatalember, hosszú 
gyakorlattal, állást keres. Szives megkeresések a kiadó útján. 

(6. III. 2.) 



Erdőgazdasági szakiskolát végzett, erdőőri állásban levő 
külső és belső munkákban teljesen jártas nőtlen erdész, azon
nali belépésre is, állást keres. Megkeresést a kiadóhivatal to
vábbít. (12. I. 1.) 

Szakiskolát végzett becsületes egyén, kiváló erdőtenyésztő 
és erdőhasználó. A z erdő-, vad- és halgazdaság minden ágá
ban jártas. Különösen tönkrement erdőbirtok, illetőleg kopár 
területek felújítására és a még meglevő erdők intenzív vezeté
sére ajánlkozik. Vállalja a vadászat berendezését és a vadász
ebek idomítása! is. Cím: Mátyás László Párád, Fényes pa. 

(8. I. 1.) 
Csertölgy-makkot, hároméves nemes dió és amerikai dió

csemetét, valamint sorfának alkalmas szilfacsemetét elad — kisebb 
ételekben is — gróf Mailáth Géza gazdasága, Mailáthgárdony, u d . 
Balassagyarmat. , (7. II. 2.) 

Erdőlegénynek 16 éves erős testalkatú fiamat, uradalmi 
erdészethez ellátásért szeretném elhelyezni az erdőőri szak
iskolához való felvétel céljából. Cím: Oltóssy Győző fővadász, 
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Őszi szállításra ajánlunk 
elsőrendű minőségű hazai és szlavóniai kocsányos 
tö lgymakkot ,kocsányta lan tö lgymakkot , eset -
m a k k o t ; továbbá: magas kőrismagot, nm. kőris
magot, juharmagot és mindennemű lombfamagot 

6 0 - 85"/, , GSíraképességü jegenyefenyömagot 
Cyprusmagot, Thujatnagot, erdei-, fekete-, vörös

fenyőmagot. 
G y ü m ö l c s m a g v a k : alma, körte, cseresznye, myro-

bolana. 
Erdészeit c semeték: kocsányostölgy, csertölgy, 
kőris, akác, gledicsia stb. feke'e-, erdei- lucfenyő, 

vörösfenyő stb. 

3 , 4, 5 éves iskolázott 
l u c f e n y ö c s e s n e t e k 

Gyümölcsvadoncok legjobb minőségben. 

Kőszegi fenyőmagpergető 

Czeke és Wáchter 
(la. 111. 1.) Kőszeg (vas m.) 1 
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25 éves, nőtlen, kitűnően szakvizsgázott és 3 évi gyakor
lattal bíró erdőőr, azonnali belépésre is, állást keres. Referen
ciák végett Kőszeg sz. kir. város erdőhivatalához lehet for
dulni. Cím: Takáts Sándor erdőőr, Nemescsó, Vasmegye. 

(11. I. 1.) 
Párád községből eirea 70 munkás ajánlkozik bármilyen 

erdei munkára minél huzamosabb időre. E szakmában teljesen 
szakképzettek. Munka ajánlatot kérjük a községi elöljáróság 
címére küldeni. Párád, Heves m. (14. I. 1.) 

43 éves, nős, szakképzett erdőaltiszt, főerdőőri, fővadászi 
vagy jobb erdőőri állást keres. Erdőkezelésben, erdőkitermelés
ben, irodai munkák vezetésében teljes jártassággal bír. Apró 
és nagy vad tenyésztését értem, kitűnően hívok bikára és őz-
bakra. Feleségem főúri konyha igényeinek megfelelően jól főz. 
Szíves megkeresést a kiadóhivatalba „Jobb jövő" jeligére 
kérek. (15. I. 1.) 

Szakvizsga zott erdőőr kerestetik azonnali belépésre. Kér
vény, bizonyítványmásodlatok, fizetés megjelölésével Nagy
méltóságú Gróf Mailáth József révleányvári erdészetének, u. p. 
Zemplénagárd címre küldendők be. 

A z „Erdészeti Lapok" 1926. évi XI . füzetének tartalma: 
Oldal 

Az államvasút! szállítások és az erdőgazdaság— — 435 
• Aitai Sándor: Mégegyszer az erdészeti igazgatás reformjáról — 444 

Bodor Gyula meghalt — — 456 
Különfélék: Halálozás. - A í. évi őszi államvizsga. — A Magyar 

flóra kis határozója (irta Jávorka Sándor). — Finnország 
erdőgazdasága i — — 458 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből 463 
Hirdetések I I I I 


